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Proiectul  
„Antreprenor pentru viitor” 
își reia activitatea online 

 
 

 
Universitatea din Oradea în parteneriat cu SC CORPORACTIVE CONSULTING SRL se preocupă perma-
nent de siguranța studenților și angajaților săi, sănătatea tuturor fiind prioritară. Având în vedere 
planul de măsuri stabilit de Universitatea din Oradea pentru combaterea efectelor pandemiei  COVID-
19, echipa de proiect „Antreprenor pentru viitor” a stabilit cadrul de lucru pentru derularea activi-
tăților. Prin urmare, au fost luate următoarele decizii referitoare la reluarea activității și aplicarea plan-
ului de măsuri:  
 
RELUAREA ACTIVITĂȚILOR 
 
Începând cu data de 5 mai 2020, se reiau activitățile proiectului care se vor desfășura folosind lucrul la 
distanță conform instrucțiunii 4/12.03.2020 emisă de MFE-DGPOCU. Imediat ce situația o va permite 
se va reveni la formele de lucru anterioare declarării stării de urgență. De asemenea, livrabilele 
aferente acestor activități vor fi modificate în consecință pentru a se putea justifica desfășurarea lor 
prin mijloace digitale. 
 

EXCEPȚIE  

Datorită modului de desfășurare, activitățile menționate mai jos vor fi programate în luna iunie, în 
format online, însă numai dacă va fi cazul: 

- cursurile în cadrul programului postuniversitar “Designer instrucțional” adresat cadrelor di-
dactice, grupa 3 și următoarele, prevăzute la subactivitatea 6.3; 

- cursul “Formator” adresat cadrelor didactice, grupa 4 (ultima), prevăzut în cadrul subactivității 
6.1; 



 

 

- workshopurile „Coaching pentru carieră” și“ Abilități de viață” adresate cadrelor didactice, 
prevăzute la subactivitatea 6.2. 

 

MODALITATE DE DESFĂȘURARE 

Restul activităților care permit utilizrea tehnologiei de lucru la distanță vor fi realizate online. Trans-
miterea sarcinilor de lucru, postarea documentelor și comunicarea în cadrul proiectului se vor 
desfășura prin intermediul platformei virtuale: https://e.uoradea.ro/, respectiv forumurilor de co-
municare: 
 

- Echipa de management: https://e.uoradea.ro/course/view.php?id=42 

- Echipa de implementare: https://e.uoradea.ro/course/view.php?id=43 

- Grupuri țintă: https://e.uoradea.ro/course/index.php?categoryid=163  
 

Întâlnirile în cadrul proiectului (ședințele echipei de proiect, ședințele echipei de implementare, 
ședințele de consiliere profesională a studenților și întâlnirile cu studenții) se vor desfășura online în 
felul următor:  
 
- toate întâlnirile online vor fi convocate prin intermediul Forumurilor de comunicare aferente 
menționate mai sus. 
 
- întâlnirile online ale echipei de proiect  vor continua online, folosind aplicația de videoconferință 
Zoom (https://zoom.us/ ) și vor fi raportate printr-o minută care va include deciziile ședinței și tabelul 
nominal al participanților (printscreen) din timpul ședinței. În cazul în care aplicația Zoom nu 
funcționează se pot folosi aplicații alternative (Skype, Messenger etc.). 
 
- moderatorul va transmite pe chatul aplicației principalele teme, propuneri, iar restul participanților 
se vor exprima în scris pe chat în situațiile în care se votează propuneri. Chatul videoconferinței va fi 
salvat la finalul întâlnirii și va constitui element livrabil de certificare a participării la ședință.  
 
- acolo unde e cazul vor fi actualizate metodologiile cu anexe care vor conține elemente ( livrabile 
și/sau formatul acestora, descrierea unor acțiuni, etc.) care să permită verificarea ulterioara a activi-
tăților desfășurate prin lucru la distanță. Livrabilele aferente acestor activități se vor modifica în con-
secință pentru a se putea justifica desfășurarea lor prin mijloace digitale. 
 
Măsurile prevăzute în acest plan se aplică până la data la care se vor ridica măsurile excepționale sta-
bilite de autoritățile statului român și de administrația Universității din Oradea. Toate activitățile pro-
iectului se vor desfășura folosind lucrul la distanță conform instrucțiunii 4/12.03.2020 emisă de MFE-
DGPOCU. Imediat ce situația o va permite se va reveni la formele de lucru anterioare declarării stării 
de urgență.  
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Proiect: Antreprenor pentru viitor 
Beneficiar: Universitatea din Oradea 
Partener: Corporactive Consulting SRL 
Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei, din care: 

- Finanțare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), din care: 
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei; Valoare eligibilă 
nerambursabilă din Bugetul național: 956.150,77 lei 

- Cofinanțare beneficiar: 168.288,72 lei 
Durata de derulare a proiectului: 2 ani  
Perioada de implementare: 24.05.2019 - 23.05.2021 
Cod proiect MySMIS: 124167 
Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 
Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea paricipării studenţilor 
din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate; Axa Prioritară: 
Educaţie şi competenţe 
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 

Contact:  
Manager de proiect  - Conf.univ.dr. CĂUȘ Vasile Aurel 
Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1 
tel. Secretar proiect 0259.408.288  
https://antrev.uoradea.ro 


